interview

Jytte Stolze &
Itske van Duinen

Jytte Stolze doet haar best om positief in het leven te staan en er veel uit te halen.
Hoewel dat behoorlijk lukt, zijn de gevolgen van de relatief late diagnose CF nog altijd
voelbaar. Volgens haar moeder Itske van Duinen had het allemaal minder erg kunnen
zijn indien de huisarts de klachten bij Jytte wél serieus had genomen. Wat Itske destijds
doormaakte en hoe Jytte nu omgaat met haar CF, vertellen ze in dit interview.

“Een eerdere diagnose
had ons een hoop ellende
kunnen besparen”

interview

Daardoor voelde ik me niet serieus
genomen. Vervolgens dachten ze aan
een koemelkallergie omdat mijn zoon
dat ook heeft. Toen dat het niet was,
is er nog een maand ingezet op glutenintolerantie inclusief een glutenvrij
dieet.”

Tekst Alex Devilee
Fotografie Eline Schuurmans
Omdat het na de geboorte anderhalf
jaar duurde voordat bij Jytte Stolze
(17) CF werd geconstateerd, liepen
haar longen in die periode behoorlijk
wat schade op. De gevolgen merkt
Jytte nog steeds, maar het lukt haar
goed om weinig aan CF te denken
en te genieten van andere dingen in
het leven. Hetzelfde geldt voor haar
moeder Itske, die de hectische periode van dichtbij meemaakte en veel
zorgen had. Samen maken ze er nu

De frustraties over de lijdensweg van
Leiden klinken door in de stem van
Itske. Ze vervolgt: “Uiteindelijk kwamen we in het Erasmus MC terecht, waar een arts zei dat Jytte alle
symptomen van CF had. De zweettest toonde het aan, waarna ik zó opgelucht was. Want ik was echt radeloos omdat Jytte steeds zieker werd.
Niet gek als je bedenkt dat ze al een

Die onduidelijkheid is weg, dus gaat
Jytte intussen weer twee keer per
week vanuit haar woonplaats De Lier
op en neer naar het Grafisch Lyceum
in Rotterdam. “Omdat mijn opleiding
in het centrum zit, vind ik het nog
steeds een beetje eng om te gaan. Ik
wil niet besmet raken”, vertelt ze.

“Maar echt bang voor het virus ben
ik niet en ik heb groen licht gekregen
van mijn dokter. Als ik nog meer mijn
handen was en me nog scherper aan
de regels houd, komt het goed. Nou,
dat lukt wel. De coronamaatregelen
zijn niet echt wennen voor mensen
met CF. Daarom had ik al een voorsprongetje.”
CONCERTEN
Zo nuchter als Jytte praat over het
coronavirus, zo nuchter is ze ook over
het feit dat ze al haar hele leven CF
meedraagt.
“Het is gewoon rot, maar boos of
verdrietig zijn zorgt er niet voor dat
ik beter word. Dus probeer ik zo weinig mogelijk aandacht te besteden aan
CF en te genieten van andere dingen in het leven.
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Ik speel met de honden, luister veel
muziek en ga naar concerten. Daar
haal ik heel veel plezier uit. Niemand
daar weet dat je ziek bent, het is een
moment van vrijheid. Na een concert
ben ik dan even uitgeschakeld. Vervelend, maar dat is het waard.”
Het plezier van de concerten staat in
schril contrast met hoe CF soms een
belemmering voor Jytte vormt.
“Ik ben heel snel uitgeput. Dan moet
ik nee zeggen wanneer mijn moeder
vraagt of ik mee ga de honden uitlaten.
En als ik ga slapen, moet ik vaak hoesten. Zodra ik ga liggen komt er namelijk altijd een hoestprikkel en die is niet
te verhelpen. Dan kan ik amper slapen.
Er zit slijm vast en bij mij is het heel
moeilijk om het los te krijgen. Niets
helpt, mijn dokters weten dat.”

hoop ellende kunnen besparen. Daarom is het fijn dat de hielprik er nu is.”
SCHAATSEN VOOR FRANK
De late diagnose heeft bij Itske en
Jytte sporen achtergelaten, maar daar
halen ze juist kracht uit. De focus ligt
op samen het beste ervan maken.
Jytte: “Onze band is versterkt door
alles wat er is gebeurd en doordat we
alles samen meemaken.” Itske: “Het
hele traject doen we samen. We hebben bijvoorbeeld samen meegedaan
aan Skate4AIR. Zo dragen we bij aan
onderzoeken en een betere kwaliteit
van leven. En het heeft een mooie
herinnering opgeleverd, toch Jytte?”

het beste van. “Je kunt over alles verdrietig zijn, maar dan gaat je longfunctie niet opeens omhoog.”
GROEN LICHT
Nog voordat CF ter sprake komt in
het interview, is het coronavirus onderwerp van gesprek. Jytte en Itske
weten dat mensen met CF over het
algemeen niet vatbaarder zijn voor het
virus en maken zich dan ook niet zo
druk. Toch is de invloed van het virus op
het leven van Jytte merkbaar.
Haar baantje in de horeca ligt stil en
aan het begin van de coronapandemie zat ze twee maanden thuis. “Ik zag
behalve mijn moeder niemand anders,
dat was wel zwaar. Zeker toen anderen
wel weer dingen mochten doen”, zegt
Jytte. “Ik bleef zoveel mogelijk binnen
omdat er toen nog steeds onduidelijkheid was over het gevaar van het virus
bij mensen met CF.”

“Concerten zijn
een moment
van vrijheid.
Niemand weet
daar dat je
ziek bent”

NIET SERIEUS GENOMEN
Zodra het over de klachten van Jytte gaat, haakt moeder Itske in. Zij is
van mening dat het haar dochter een
hoop leed had gescheeld als de diagnose CF eerder was gesteld. “Jytte
had bij de geboorte symptomen van
CF”, begint Itske. “Ik voelde dat er
iets niet klopte, maar ‘kinderen hoesten wel vaker’, zeiden ze.

samengevallen long en een serieuze
longinfectie had.
Snel na de diagnose kreeg ze pancreasenzymen en kwam ze rap aan. Dat
was fijn, maar het maakte me ook
verdrietig. Ik heb al die tijd zoveel aan
de bel getrokken, maar ben nooit gehoord. Waarom ben ik niet gehoord,
terwijl ze wel degelijk flink ziek was?
Een eerdere diagnose had ons een
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Jytte knikt. “Ik was goed bevriend met
Frank Roodenrijs, de zoon van Arjan Roodenrijs die mijn moeder over
Skate4AIR tipte. Frank kwam ik vaak
tegen in het ziekenhuis en hij stelde me
altijd gerust.
Met zijn enorme positivisme en doorzettingsvermogen was hij een grote
inspiratiebron voor mij. Helaas is Frank
een paar jaar geleden overleden. Toen
ik in 2016 op de Weissensee samen
met mijn moeder en goede vriend
Paul hand in hand over de finish kwam,
riepen we: ‘deze is voor Frank!’.
Zijn doorzettingsvermogen en positiviteit heb ik overgenomen, ik doe mijn
best om net als hij positief te blijven.
Omdat ik nog veel dingen kan doen,
lukt me dat vrij goed.” •

